





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	taga00
	تاج العروس

	taga001p
	الجزء الأول
	مقدمة التحقيق


	taga01
	تاج العروس
	الجزء الأول
	مقدمة الزبيدي
	مقدمة
	المقصد الأول : في بيان أن اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية
	المقصد الثاني في سعة لغة العرب
	المقصد الثالث : في عدة أبنية الكلام
	المقصد الرابع : في المتواتر من اللغة والآحاد
	المقصد الخامس : في بيان الأفصح
	المقصد السادس : في بيان المطرد والشاذ والحقيقة والمجاز والمشترك والأضداد والمترادف والمعرب والمولد
	المقصد السابع : في معرفة آداب اللغوي
	المقصد الثامن : وفيه أنواع
	المقصد التاسع : ترجمة المؤلف
	المقصد العاشر : في أسانيدنا المتصلة إلى المؤلف


	شرح خطبة المصنف
	باب الهمزة



	taga02
	تاج العروس
	الجزء الثاني
	باب الباء الموحدة



	taga03p
	الجزء الثالث
	الغلاف


	taga03
	تاج العروس
	الجزء الثالث


	taga04
	تاج العروس
	الجزء الرابع
	تابع باب الباء
	باب التاء



	taga05
	تاج العروس
	الجزء الخامس
	تابع باب التاء
	باب الثاء
	باب الجيم



	taga06
	تاج العروس
	الجزء السادس
	تابع باب الجيم
	باب الحاء



	taga07
	تاج العروس
	الجزء السابع
	تابع حرف الحاء
	باب الخاء
	باب الدال



	taga08
	تاج العروس
	الجزء الثامن
	تابع باب الدال



	taga09
	تاج العروس
	الجزء التاسع
	تابع باب الدال
	باب الذال



	taga10
	تاج العروس
	الجزء العاشر
	باب الراء



	taga11
	تاج العروس
	الجزء الحادي عشر
	تابع باب الراء



	taga12
	تاج العروس
	الجزء الثاني عشر
	تابع باب الراء



	taga13
	تاج العروس
	الجزء الثالث عشر
	تابع باب الراء



	taga14
	تاج العروس
	الجزء الرابع عشر
	تابع باب الراء



	taga15
	تاج العروس
	الجزء الخامس عشر
	باب الزاي
	باب السين



	taga16
	تاج العروس
	الجزء السادس عشر
	تابع باب السين



	taga17
	ناج العروس
	الجزء السابع عشر
	تابع باب السين
	باب الشين
	باب الصاد



	taga18
	تاج العروس
	الجزء الثامن عشر
	تابع باب الصاد
	باب الضاد المعجمة



	taga19
	تاج العروس
	الجزء التاسع عشر
	تابع حرف الضاد
	باب الطاء



	taga20
	تاج العروس
	الجزء العشرون
	تابع باب الطاء
	باب الظاء
	باب العين



	taga21
	تاج العروس
	الجزء الحادي والعشرون
	تابع باب العين



	taga22
	تاج العروس
	الجزء الثاني والعشرون
	تابع باب العين
	باب الغين



	taga23
	تاج العروس
	الجزء الثالث والعشرون
	باب الفاء



	taga24
	تاج العروس
	الجزء الرابع والعشرون
	تابع باب الفاء



	taga25
	تاج العروس
	الجزء الخامس والعشرون
	باب القاف



	taga26
	تاج العروس
	الجزء السادس والعشرون
	تابع باب القاف



	taga27
	تاج العروس
	الجزء السابع والعشرون
	تابع باب القاف
	باب الكاف
	باب اللام



	taga28
	تاج العروس
	الجزء الثامن والعشرون
	تابع باب اللام



	taga29
	تاج العروس
	الجزء التاسع والعشرون
	تابع باب اللام



	taga30p
	الجزء الثلاثون
	المقدمة


	taga30
	تاج العروس
	الجزء الثلاثون
	تابع باب اللام



	taga31
	تاج العروس
	الجزء الحادي والثلاثون
	تابع باب اللام
	باب الميم



	taga32
	تاج العروس
	الجزء الثاني والثلاثون
	تابع باب الميم



	taga33
	تاج العروس
	الجزء الثالث والثلاثون
	تابع باب الميم



	taga34
	تاج العروس
	الجزء الرابع والثلاثون
	تابع باب الميم
	باب النون



	taga35
	تاج العروس
	الجزء الخامس والثلاثون
	تابع باب النون



	taga36
	تاج العروس
	الجزء السادس والثلاثون
	تابع باب النون
	باب الهاء



	taga37
	تاج العروس
	الجزء السابع والثلاثون
	باب الواو والياء



	taga38
	تاج العروس
	الجزء الثامن والثلاثون
	تابع باب الواو والياء



	taga39
	تاج العروس
	الجزء التاسع والثلاثون
	تابع باب الواو والياء



	taga40
	تاج العروس
	الجزء الأربعون
	تابع باب الواو والياء






